
 

 

 

 

КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ І 

ЖУРНАЛІСТИКИ 

 

Силабус освітньої компоненти 

 
Назва компоненти: Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація) 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Сторінка компоненти в Moodle: 
https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=715 

Сторінка компоненти в електронній бібліотеці: 
http://91.217.179.134:9100/libr/DocSearchForm 

Викладач: Кочубей Лариса Олександрівна, доктор політичних наук, професор  
 

Опис освітньої компоненти 
 «Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація)» є обов’язковою 

освітньою компонентою навчального плану загальної підготовки, яка сприяє 
підготовці фахівців із високою морально-етичною та психологічною стійкістю 

в сучасних надскладних умовах інформаційного простору у галузі політичних 
наук.  

Програма та структура освітньої компоненти орієнтовані на глибоке та 
ґрунтовне засвоєння здобувачами вищої освіти політичних світових та 
вітчизняних процесів, закономірності розвитку і функціонування політології, 

її місця та ролі у житті суспільства.  
Мета викладання освітньої компоненти «Політологія (в т.ч. Геополітика 

і глобалізація)»: на  основі  політичних  знань  сформувати політичну 
свідомість та  культуру здобувача вищої освіти, їх ціннісних орієнтацій та  

настанов, поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій 
політичної науки, оволодіння сучасними методами аналізу особливостей, 

політичних систем, зокрема, виборчих та  політичних режимів. 

Головним завданням курсу «Політологія (в т.ч. Геополітика і 

глобалізація)» є вивчення сутності, історії, теорії і методології політичної 
науки. 

Предмет курсу: політичні інститути і процеси у суспільстві, політичні 

закономірності розвитку суспільства, механізми  дії  політичних  систем,  
форми прояву   цих   закономірностей   і   механізмів   у   діяльності   
особи,  класів, націй, народів і держав. 

Київський національний університет 
культури і мистецтв 

https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=715


 

 

Здобувач вищої освіти  повинен  вміти  орієнтуватися  в   основних  
світових  політичних  школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати 
характеристику українським політичним вченням, мати уявлення про сутність 

політичного життя, політичних відносин і процесів, про об’єкт і суб’єкт 
політики. 

Здобувач вищої освіти повинен знати права людини і громадянина, 

суть і значення політичних систем і режимів у житті держави і суспільства, 
мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну 

обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі, 
володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати політичні 

знання в своїй професійній і громадській діяльності. 
 

Передумови вивчення освітньої компоненти 

Освітня компонента «Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація)» 

базується на знаннях таких компонент: «Історія України», «Історія культури», 
«Соціальні комунікації». 

 
Тематичний план освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ 

НАУКИ 

1.1. Політологія як наука. Розвиток політичної думки в Україні 
1.2. Історія світової політичної думки  

1.3. Політичний клас. Політичні еліти і політичне лідерство  
1.4. Політична культура. Політична свідомість 

1.5. Політична ідеологія. Політичні режими 
1.6. Політичні партії. Громадсько-політичні об’єднання 
 
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 
2.1. Політична система суспільства. Виборчі системи 

2.2. Демократія як спосіб організації суспільно-політичного життя 
2.3. Політичні технології. Політичне прогнозування 

2.4. Політичні конфлікти. Етнополітичні конфлікти 
2.5. Геополітика. Сучасні тенденції розвитку 

2.6. Глобалізація. Глобальні проблеми людства 
 

 
Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук або персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 
планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань, виконання 
домашніх завдань, виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом компоненти та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: стандартні офісні програми 

(Word, Excel, PowerPoint). 

 
 



 

 

 
Рекомендовані джерела інформації 

 
Публікації науково-педагогічного працівника за темою освітньої 

компоненти 
1. Кочубей Л. О. Довіра до влади як критерій кризи політичних інститутів у 

сучасній Україні. Політичні трансформації сучасного суспільства : колект. 

монографія / за наук. ред. Т. Шаравари. Київ : Вид-во Ліра-К, 2021. С. 20–26. 
2. Кочубей Л. О. Destructive digitalized modern elective technologies: the content, 

features, means of prevention and counteraction. Evropský politický a právní 
diskurz. 2019. Т. 6. № 3. Р. 128–133. 

3. Кочубей Л. О. PR у політичній сфері : підручник. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. 
Кураса НАН України, 2013. 472 с. 

4. Кочубей Л. О. PR-технології у виборчому процесі: порівняльний аналіз 
президентських кампаній Д. Трампа та Е. Макрона. Україна і світ : зб. 

матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 18–10 трав. 2018. Київ : Вид. 
центр КНУКіМ, 2018. Вип. 1. С. 75–79.  

5. Кочубей Л. О. Виборчі технології : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : 
Укр. центр політ. менеджменту, 2008. 332 с. 

6. Кочубей Л. О. Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі 

виборів до парламенту сучасної України) : монографія. Київ : Юридична 
думка, 2006. 280 с. 

7. Кочубей Л. О. Влада і опозиція: конструктивізм і спільність рішень як 
продукт конкуренції. Національна єдність у конкурентному суспільстві : 

аналіт. доп. / за ред. О. М. Майбороди. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2018. С.49–77.  

8. Кочубей Л. О. Влада та опозиція у Франції: досвід для України. Наукові 
записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. 

Кураса НАН України. 2015. Вип. 2. С. 40–63. 
9. Кочубей Л. О. Громадська думка: інструментарій формування у процесі 

утвердження суспільної солідарності. Studia Politologica Ucraino-Polona. 
2015. Вип. 5. С. 146–154. 

10. Зв’язки з громадськістю : словник / Л. О. Кочубей та ін. Київ : Вид. центр 
КНУКіМ, 2017. 77 с. 

11. Кочубей Л. О. Зовнішні інформаційно-комунікативні впливи: виклики для 

України. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2019. №3. 
С. 234–246. 

12. Кочубей Л. О. Інформаційна безпека держави: інструменти захисту 
українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно -

комунікаційних технологій у сучасному Донбасі). Наукові записки 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. 2015. Вип. 3. С. 220–233. 
13. Кочубей Л. О. Особливості сучасних інформаційно-комунікативних 

технологій в Україні. Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 3. 

С. 44–70 . 



 

 

14. Кочубей Л. О. Підсумки президентської виборчої кампанії 2019 р. в Україні: 
очікування, реалії, перспективи. Розвиток політичної науки: європейські 

практики та національні перспективи : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Чернівці, 14 трав. 2019 р.). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2019. С. 60–

62. 
15. Кочубей Л. О. Соціальна політика української держави: виклики соціальної 

диференціації в Україні та виконання державою регулятивної функції щодо 

соціальної сфери. Суспільно-політичні процеси. 2018. Вип. 1. С. 166–206. 
16. Кочубей Л. О. Теоретичне осмислення політичних режимів часів незалежної 

України. Політична наука в Україні, 1991–2016. Київ, 2016. Т. 2. С. 442–452. 
17. Кочубей Л. О. Новітні технології у виборчих кампаніях. Digital media: 

становлення новітньої комунікації : колект. монографія / за ред. М. М. 
Поплавський, Л. О. Кочубей. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2020. С. 10–26. 

 
Основна література 

1. Горбач О., Демчишак Р. Політологія : навч. посіб. 4-е вид., допов. та 
перероб. Одеса : Гельветика, 2020. 260 с. 

2. Ігнатьєв П. М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці 
: підручник. Чернівці-Київ : Книги -ХХІ, 2014. 364 с. 

3. Кочубей Л. О. Політична комунікація як чинник суспільного розвитку. 

Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми : монографія. 
Вид. 2-ге, доп. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. 

І. Ф. Кураса НАН України, 2022. C.564-581. 

4. Лікарчук Д.С. Класифікація політичних конфліктів. Науковий часопис 

НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика 
викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. Вип. Спец. вип. С. 388-

394. 
5. Міщенко А. Б. Політологія: навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 

102 с.  
6. Політичні системи світу. / ред. Кириченко В. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 218 с. 
7. Політологія: підручник / О. В. Воронянський, Т. Ю. Кулішенко, І. В. Скубій; 

Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка. Харків, 2017.180 с. 

8. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і 50 таблицях) / за 

наук. ред. проф. В.С. Бліхара. Львів : ПП «Арал», 2018. 540 с.  
9. Шляхтун П. П. Політологія : підручник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2019. 472 с. 
10. Шульга М. А. Геополітика : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : 

Київський університет, 2017. 239 с. 
Допоміжна література 

11. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика.  
Київ : Ґенеза, 2006. 400 с. 

12. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник / за заг. ред. Н. М. 
Хоми. Львів : Новий Світ-2000, 2014. 766 с. 

13. Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби: навч. посіб. 
Київ : «Центр учбової літератури», 2008. 414 с. 



 

 

14. Коршук Р. Етнополітологія : навч. посіб. Київ : Алерта, 2011. 200 с.  
15. Політико-правова система України / ред. Кириченко В. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2020. 304 с. 
16. Політико-правові засади трансформації партійної системи України: 

монографія. (кер.авт. кол.). Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, 2016. 510 с. 

17. Політичний клас в сучасній Україні: особливості формування, тенденції 

розвитку: монографія / за заг. ред. Ф. М. Рудича. Київ : Парламент. вид-во, 
2010.  332 с.  

18. Політологічний енциклопедичний словник. Навч. посібник для студентів 
вищих навчальних закладів / ред.: Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабкін. Київ : 

Генеза, 2004. 395 с.  
19. Політологія: підручник / за ред. проф. М. П. Требіна. 2-ге вид., перероб. і 

допов. Харків : Право, 2018. 460 с. 
20. Політологія / за ред. А. Колодій. Київ : Ельга-Н, Ніка-Центр. 2007. 582 с.  

21. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. 
Горбуліна. Київ : НІСД, 2017. 496 с.  

22. Світові інтеграційні процеси в  умовах трансформації міжнародних 
систем: навч. посіб. / за ред. Л Д . Чекаленко. Київ, 2013. 628 

23. Фукуяма Ф. «Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової 

революції до глобалізації демократії». Київ, 2019. 
24. Цюрупа М. Історія політичних і правових вчень. Курс лекцій. Київ : 

Український центр духовної культури, 2007. 264 с. 
25. Шведа Ю. Політичні партії: Енциклопедичний словник. Львів : Астролябія, 

2005. 488 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
26. Коломієць В. Ф., Вишневський А. І. Роль Internet-технологій у формуванні 

свідомості. Проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 8. С. 96−108. URL : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2014_8_9. (дата звернення: 28.07.2022). 

27. Лазарєва А. Геополітика в умовах пандемії. 2020. 26 берез. Тиждень.ua : 
вебсайт. URL: https://tyzhden.ua/heopolityka-v-umovakh-pandemii/ (дата 

звернення:28.07.2022). 
28. Політологія. Освіта.ua : вебсайт URL: http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17

554/ (дата звернення: 28.07.2022) 

29. Політологія: курс лекцій. Політологія: бібліотека : веб-сайт. URL : 
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-66.html (дата звернення: 28.07.2022). 

30. Предмет, методи та функції політології. ХНУРЕ дистанційне навчання : веб-
сайт. URL : https://dl.nure.ua/pluginfile.php/542/mod_resource/content/2/content/

content2.html (дата звернення: 28.07.2022). 
 

Політика вивчення освітньої компоненти 
Освітня компонента «Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація)» 

передбачає роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2014_8_9
https://tyzhden.ua/heopolityka-v-umovakh-pandemii/
http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/
http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17554/
http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17554/
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-66.html
https://dl.nure.ua/pluginfile.php/542/mod_resource/content/2/content/content2.html
https://dl.nure.ua/pluginfile.php/542/mod_resource/content/2/content/content2.html


 

 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (онлайн) режимі за 
погодженням із керівником курсу, з презентацією виконаних завдань під час 

консультації викладача. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 
встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 
Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 
здобувач вищої освіти  повинен вказати джерело, використане під час 

виконання завдання.  
Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 
У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти  отримує за 

завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час онлайн тестування. 
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